BETINA LORSCHEITTER CONQUISTA A TRÍPLICE COROA DO
DA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO LIGHT REI E RAINHA DO
MAR 2015
Atleta da seleção brasileira de maratonas aquáticas venceu as três
provas de natação. Evento reuniu mais de quatro mil pessoas, entre
atletas e espectadores, na Praia de Copacabana
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Na manhã deste domingo (29), aconteceu na praia de Copacabana a
primeira etapa do Circuito Light Rei e Rainha do Mar. O grande
destaque ficou por conta de Betina Lorscheitter, que conquistou o
primeiro lugar nas três provas de natação: Sprint (1km), Classic
(2km) e Challenge (4km). O maior evento de esportes na praia do
Brasil recebeu três mil atletas amadores e profissionais, entre eles
Cynthia Howllet, Helio de La Peña, e os irmãos Caio e Ian Vaz que se
dividiram nas provas de natação no mar, Beach Biathlon, corrida na
areia e stand up paddle.
"Eu adoro esse evento. Sempre que posso eu participo. Ano passado
só não pude vir na primeira etapa, mas participei e venci a segunda,
na terceira eu tive a oportunidade de nadar no Desafio Elite também,
onde consegui o terceiro lugar ao lado do Samuel de Bona, que foi
um resultado muito importante. Hoje vim aqui na intenção de treinar,
mas também para ganhar tudo. Fico feliz por ter conseguido",
afirmou Betina Lorscheitter.
O dia começou cedo em Copacabana. Na primeira largada, o Beach
Run, prova com percurso 100% de corrida na areia, que começou às
7h. Entre os participantes, a blogueira fitness Carol Buffara estreante
no evento, correu os 5km acompanhada de seu personal trainner,
Marcos Cunha, e ainda venceu a sua faixa-etária nesta prova. Na
classificação geral da prova, na categoria masculina, Adair dos Santos
garantiu o primeiro lugar com o tempo de16min46s, seguido por
Fabiano dos Santos (17min21s) e Lucas Corrêa (17min22s). No
feminino, Isabella Neves com 22min18s foi a campeã. O segundo
lugar ficou com Adriana Pinto (24min03s) e Bruna Augustinho
(24min26) ficou em terceiro.
Na primeira prova de natação, Sprint, o percurso foi de 1km no mar.
Entre os homens, a disputa foi acirrada. Bernardo Almeida foi o
primeiro a completar com o tempo de 11min34s, seguido por Pedro

Henrique Costa (11min35) e( 11min41s). Betina, liderando entre as
mulheres, fez a prova em 11min21s. Thais Santana completou em
12min29s e em terceiro lugar chegou Amanda Moura em 12min32s.
No Beach Biathlon, combinação de 1km de natação no mar e 2,5km
de corrida na areia, o vencedor foi Eduardo Gonzalez chegando em
21min47s. Pedro Moreira (22min10s) e Antonio Neto (22min30s)
completaram o pódio. Entre as mulheres, a tri atleta Bia Neres foi a
primeira colocada com o tempo de 24min56s. Em segundo lugar,
Renata Moura completou a prova em 27min05s e a terceira posição
ficou com Juliana Trindade (27min48s).
No Classic, trajeto de 2km de natação, Francisco de Paula terminou
em primeiro lugar com o tempo de 26min22s, seguido por Patrick
Winkler (26min36s) e Bruno Costa (26min40s). A gaúcha Betina
venceu a sua segunda prova do dia em 26min01s. O segundo lugar
ficou com Isabela Holz (30min05s) e a terceira colocada foi Giovanna
dos
Reis
(30min09s).
Fechando a sequência de provas de natação, o Challenge, 4km de
natação no mar, teve Arthur Pedroza como o vencedor, ao completar
a prova em 52min06s, seguido por Sanir Barel (53min27s) e Luiz
Felipe Lebeis (53min47s). Garantindo a terceira vitória da etapa, a
gaúcha Betina Lorscheitter completou em 53min30s. O segundo
lugar ficou com Amanda Moura (56min35s) e a terceira foi Thais
Santana (56min47s).
E na parte da tarde, com o mar um pouco mais movimentado, foi a
vez das pranchas tomarem conta do mar de Copacabana com as
provas de Stand Up Paddle. Os atletas se dividiram nas distâncias de
2km, 6km e 12km. O destaque ficou pela participação dos irmãos
Caio e Ian Vaz. Caio participou dos 12km enquanto seu irmão, Ian,
remou 6km no mar de Copacabana.
Todos
os
resultados
podem
site www.reierainhadomar.com.br .
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O Circuito Light Rei e Rainha do Mar apoia diversas ações e projetos visando inclusão
social e responsabilidade ambiental em cada etapa; Light Recicla, COOPCAL, Malharia
Social, Rio Eu Amo Eu Cuido, Instituto Correr pela Vida e Pro Criança Cardíaca. O
Circuito
Light
Rei e Rainha do Mar conta
com
o
patrocínio
da
Light,
Governo do Estado do Rio
de
Janeiro,
Secretaria
de
Estado
de
Esporte,
Lazer e Juventude e Piraquê, além do apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro.

